Duurzame landbouw via een levend land

Wervelkrant

06/ 3

Wervelreis 2006

22

Een diverse groep van 35
geïnteresseerden in duurzame landbouw
proefden de laatste dagen van augustus
van verschillende pogingen om het
(platte-)land meer levend te maken,
waarbij de focus voornamelijk op de
grond van de zaak lag: een levende
bodem! Of ook wel: hoe verhogen
pioniers het organische stofgehalte voor
een duurzame landbouw?
De reis begon met agroforestrypercelen
in Nord-Pas-de-Calais, die economische
en ecologische meerwaarde beloven te
creëren op termijn (zie foto). Tijdens de
lange busreis naar Bretagne bekeken we
een film die gemaakt werd in juli
temidden van de oude graanvariëteiten
van Nicolas Supiot, boer-bakker, die
met natuurlijke landbouwpraktijken
(niet-ploegen, geen chemie) een poging
doet om brood, bodem en
agrobiodiversiteit te revitaliseren.
Terwijl het gistingsproces van de
revolutionaire ideeën aanvangt, rijzen
talrijke vragen in de groep... ’s Avonds
ronden we af met een kort bezoekje aan
een ecologische schoolmeester/tuinier!
Zondag start met een heerlijke
kustwandeling en bezoek aan het stadje
Dinan, met de obligate bretoense
boekweitpannekoek, geserveerd met
“une bolée” cider. Het bezoek aan de
makers van biologische “Camembert de
Normandie”, gecombineerd met
proeverijen allerhande in het
cidermuseum, zorgt ervoor dat de sfeer
voor de avond gezet wordt. De volgende
ochtend zijn we te gast bij Aspaari,
waarvan Supiot mede-oprichter is, een
netwerk voor innovatie en autonomie op
het platteland. Ook zijn werk als pionier
in Réseau Semences Paysanne (zaad in
boerenhanden) krijgt de nodige
belangstelling en vragen. ’s Middags
krijgen we een demonstratie BRF door
Konrad Schreiber, co-ordinator van
BASE (netwerk van 300-tal vooral
gangbare boeren die experimenteren
met vernieuwend bodembeheer).
Oppervlaktecompostering van vers
organisch materiaal, alsook nietploegen worden pistes voor gangbare
boeren om langzaam maar zeker uit de

chemische landbouw weg te kunnen
evolueren. ’s Namiddags volgen twee
films “Les blés d’or” en “La fin des
haricots”
over
participatieve
zaadselectie. Voor het heerlijke avondmaal komt nog een inspirerend
rondetafelgesprek over duurzame
landbouw, waar naast deze twee
pioniers ook Bart Vleeschouwers,
innovatieconsulent bij de Boerenbond
en medereiziger aan deelneemt. De
laatste dag start met het bezoek aan een
plantaardige olieperser (we slaan hier
huttentutolie in voor onze campagne)
die met een tractor rijdt voor de 21ste
eeuw: door inbouw van een speciale
stoomreactor bestaat de brandstof voor
de helft uit water, voor een kwart uit
PPO en slechts één kwart uit fossiele
brandstof! Nadien zijn we te gast op een
hennep-zaadteelt veld bij een
paardehouder, die ook hennepolie
verkoopt. We vatten onze reis
huiswaarts aan, het is mooi geweest,
maar we houden toch nog even halt bij
de “koe”-tegenhanger van Supiot,
James Restoux, die ons uitnodigt voor
binnen 40 jaar, want “tegen dan zijn
mijn [robuuste variëteiten van] koeien
af”.
Voor een veel uitgebreider verslag, met
links en audiovisuele reportage, volg de
website...

ADVERTENTIE
- biologische vleespakketten van
eigen fokkerij voor puur natuur
rundvlees
- natuurhoning en honingkaarsen,
- allerhande honingprodukten
- boerderij borduringen, droogcreaties en allerhande Bioboerderij-producten
- eieren, groenten en fruit
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